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Highlights 2022

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het assortiment te bekijken4

TABBLADEN A4+ 
met bedrukte en gekleurde tabs en transparant voorblad
• Tabbladen met transparant voorblad en bedrukbare inhoudsopgave
• Herbruikbaar door het blad met de inhoudsopgave te vervangen
• Extra breed: geschikt voor showtassen

Tabs Art.nr. Verp. 

1-5 6793-27 1 st.

1-6 6794-27 1 st.

1-10 6795-27 1 st.

1-12 6796-27 1 st.

1-20 6797-27 1 st.

NAAMBADGE CLICK FOLD MET MAGNEET PP
PLACE AND HOLD
• Convexe naambadge uit één stuk van PP met een speciale magnetische sluiting die 
   voorkomt dat de naambadge tijdens het dragen verdraait, verschuift of losraakt
• Comfortabel om te dragen en goed leesbaar
• Bijzonder geschikt voor mensen die veel onderweg zijn, bijv. bij conferenties 
   en grote evenementen
• Uniek klikmechanisme voor eenvoudige verwisseling van insteekkaartjes
• Eenvoudige etikettering met gratis DURAPRINT® software met databasefunctie 
   op www.duraprint.nl of www.duraprint.be

• Afmetingen: 40 x 75 mm

8259-.. 19 transparant 10 st./doos 

• Afmetingen: 54 x 90 mm

8260-.. 19 transparant 10 st./doos 

DURAFRAME® POSTER 
| nieuwe versie
• Zelfklevend informatiekader met magnetische rand, in poster-formaat.
• Snel en gemakkelijk vervangen van de poster dankzij de magnetische 
   rand van het kader
• Geschikt voor alle effen en gladde ondergronden, zoals ook glas
• Toepassingen: posters en reclame op etalages die niet worden blootgesteld 
   aan direct zonlicht
• Leesbaar van beide zijden bij bevestiging op glas. Geschikt voor 2 posters
• Zelfde kleur van de rand aan voor- en achterzijde
• UV-stabilisatie, anti-reflecterend
• Kan zowel in staand als liggend formaat worden gebruikt

Formaat Art.nr. Kaderkleur Verp. 

A2 5053-.. 01 zwart, 23 zilver 1 st.

50 x 70 5054-.. 01 zwart, 23 zilver 1 st.

A1 5055-.. 01 zwart, 23 zilver 1 st.

70 x 100 5056-.. 01 zwart, 23 zilver 1 st.
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ANTISLIP TAPE
DURALINE® GRIP
• Zelfklevende standaard antisliptape voor verbeterde veiligheid van paden en traptreden
• Geschikt voor binnen en beschermd buitengebruik
• De antisliplaag helpt bij de beveiliging van paden en treden
• Toepassingsgebieden zijn trappen, oprijplaten, industriële vloeren en treden van machines en voertuigen
• In overeenstemming met ASR A1.5/1.2 “Vloeren” volgens DIN 51130 slipweerstand (R-groep) R13
• Lengte: 15 m

Breedte Kleur Art.nr. Verpakking

25 mm zwart 108001 1 st.

50 mm zwart 108201 1 st.

75 mm zwart 108401 1 st.

25 mm geel/zwart 1081130 1 st.

50 mm geel/zwart 1083130 1 st.

75 mm geel/zwart 1085130 1 st.

Ook beschikbaar 
met groffe korrel 
of voor oneffen 
oppervlakken

LAPTOP STAND RISE 
• Vergemakkelijkt ergonomisch werken door traploze hoogte- 
   en leeshoekinstelling
• Maakt het mogelijk laptops als bureauscherm te gebruiken 
   (in combinatie met extern toetsenbord en muis)
• Hoge stabiliteit voor veilig werken
• Antislip rubberen pads beschermen tegen krassen
• Ruimtebesparend, opvouwbaar en verplaatsbaar
• Verbeterde warmteafvoer door ventilatiegaten onderaan en aluminium plaat
• Grote verzonken handgreep voor eenvoudig openen en sluiten van de laptop
• Uiterst robuust gemaakt van 3,5 mm dik aluminium om laptops permanent 
   en betrouwbaar te ondersteunen

5050-.. 23 metaal-zilver 1 st. 
Ook beschikbaar:
versie voor tablets

(ref. 8940)

SCHRIJFONDERLEGGER MET SIERGROEF PP
TRANSPARANT
• Transparante schrijfonderlegger van PP, antireflecterend en antislip
• Voor het bij de hand houden van notities en berichten
• Gemakkelijk aan beide zijden te reinigen met een vochtige doek
• Afmetingen: 530 x 400 mm (B x H)

7122-.. 19 transparant 5 st. 

• Afmetingen: 650 x 500 mm (B x H)

7123-.. 19 transparant  st. 

Ook beschikbaar 
in kleur of met 

afdekvel
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→ Bezoek durable.be of durable.nl om het assortiment te bekijken6

SHOWTAS PREMIUM
MET GEKLEURDE RAND GLASHELDER A4
• Copy safe showtassen met gekleurde rand van polypropyleen
• Premium kwaliteit, 80 mµ
• Kristalhelder
• Met versterkte perforatierand
• Met universele perforatie voor het opbergen in ordners en ringmappen
• Boven open
• Dikte: 80 mµ

Art.nr. Kleur Verp. 

2654-.. 02, 03, 06 10 st. per zakje

2655-.. 02, 03, 06 25 st. per zakje
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Ook voor 2 schermen

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het assortiment te bekijken 7→ Bezoek durable.be of durable.nl om het assortiment te bekijken

MONITORBEUGEL SELECT
VOOR 1 SCHERM MET TAFELBEVESTIGING

• Monitorbeugel voor 1 scherm inclusief individuele montage door middel van bladdoorvoer en tafelklem
• Ergonomisch werken dankzij individueel en gemakkelijk uitlijnen en instellen van de hoogte en kantelhoek van de monitor
• Flexibel, 360° draaibaar voor werken in staand of liggend formaat
• De arm kan door drie scharnieren flexibel tot 43 cm worden verlengd en tot 180° worden gedraaid
• Traploze hoogteverstelling van het scherm op een 45 cm hoge zuil
• Universele VESA-beugel (75 x 75 mm of 100 x 100 mm)
• Voor standaard monitoren tot 27“ en tot 8 kg
• Kabelbeheer: De monitorkabel wordt door klemmen langs de monitorbevestiging geleid, waardoor kabelbreuk wordt voorkomen

5094-.. 23 zilver 1 stuk 

MONITORBEUGEL SELECT
VOOR 2 SCHERMEN MET TAFELBEVESTIGING

• Monitorbeugel voor 2 schermen inclusief individuele montage door middel van bladdoorvoer en tafelklem
• Ergonomisch werken dankzij individueel en gemakkelijk positioneren en instellen van de hoogte en kantelhoek van de monitor
• Flexibel, 360° draaibaar voor werken in staand of liggend formaat
• De armen kunnen door drie scharnieren flexibel tot 36 cm worden verlengd en tot 180° worden gedraaid
• Traploze hoogteverstelling van de schermen op een 45 cm hoge zuil
• Universele VESA-beugel (75 x 75 mm of 100 x 100 mm)
• Voor standaard monitoren tot 27“ en tot 8 kg
• Kabelbeheer: De monitorkabel wordt door klemmen langs de monitorbevestiging geleid, waardoor kabelbreuk wordt voorkomen

5095-.. 23 zilver 1 stuk 



→ Bezoek durable.be of durable.nl om het assortiment te bekijken8

Ook voor 2 schermen

MONITORBEUGEL SELECT PLUS
VOOR 1 SCHERM MET TAFELBEVESTIGING

• Monitorbeugel met flexibele arm voor 1 scherm inclusief individuele montage door middel van bladdoorvoer en tafelklem
• Ergonomisch werken dankzij individueel en gemakkelijk uitlijnen en instellen van de hoogte en kantelhoek van de monitor
• 90° draaibaar voor werken in staand of liggend formaat
• Flexibele positionering van de arm in de gewenste positie door individuele instelling van de veer
• Universele VESA-beugel (75 x 75 mm of 100 x 100 mm)
• Voor standaard monitoren tot 32“ en 8 kg
• Kabelbeheer: De monitorkabel wordt door interne kabelkanalen en een klem langs de monitorbevestiging geleid, waardoor kabelbreuk wordt voorkomen

5096-.. 23 zilver 1 stuk 

MONITORBEUGEL SELECT PLUS
VOOR 2 SCHERMEN MET TAFELBEVESTIGING

• Monitorbeugel met flexibele armen voor 2 schermen inclusief individuele montage door middel van bladdoorvoer en tafelklem
• Ergonomisch werken dankzij individueel en gemakkelijk positioneren en instellen van de hoogte en kantelhoek van de monitor
• 90° draaibaar voor werken in staand of liggend formaat
• Flexibele positionering van de armen in de gewenste positie door individuele verstelling van de veer
• Universele VESA-beugel (75 x 75 mm of 100 x 100 mm)
• Voor standaard monitoren tot 32“ en 8 kg
• Kabelbeheer: De monitorkabel wordt door interne kabelkanalen en een klem langs de monitorbevestiging geleid, waardoor kabelbreuk wordt voorkomen

5097-.. 23 zilver 1 stuk 
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TABLE PRO 2
LINEAR & RADIAL

• Gemakkelijk positioneerbaar dankzij zelfvergrendelde scharnieren 
• Warmwitte en koudwitte LED‘s, hoge lichtsterkte op het tafeloppervlak, hoge kleurkwaliteit 
• Intuïtieve instellingen voor het aanpassen van lichtintensiteit en lichtkleur via het VITACORE® 
   electronics touch panel 
• Boost-functie voor kortstondige maximale activering 
• Automatische uitschakeling 
• Temperatuurbeheer voor een lange levensduur van de LED‘s 
• USB-oplaadfunctie voor smartphones en tablets

FLOOR 2
LINEAR & RADIAL

• Draaibare lampkop voor directe en indirecte verlichting 
• Warmwitte en koudwitte LED‘s, hoge lichtsterkte op het tafeloppervlak, 
   hoge kleurkwaliteit 
• Intuïtieve instellingen voor aanpassing van lichtintensiteit en lichtkleur via 
   het VITACORE® electronics touch panel 
• Boost-functie voor kortstondige maximale activering 
• Temperatuurmanagement voor een lange levensduur van de LED‘s 
• USB-oplaadfunctie voor smartphones en tablets 
• Automatische uitschakelfunctie

New work solutions
LUCTRA

Model Bevestiging Art.nr. Kleur

LINEAR

Base 9290-..

01 zwart
02 wit
23 zilver

Klem 9292-..

Pin 9294-..

RADIAL

Base 9291-..

Klem 9293-..

Pin 9295-..

Model Art.nr. Kleur

LINEAR 9226-..
01 zwart, 02 wit, 23 zilver

RADIAL 9227-..

Base

Linear

Radial
Klem Pin



DURABLE
Hunke & Jochheim GmbH & Co.KG
Westfalenstraße 77-79
58636 Iserlohn · Germany
T  +49 (0) 2371 662- 0
F  +49 (0) 2371 662- 221
durable@durable.de
durable.de

DURABLE
Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101
9031 Gent-Drongen
T  +32 9 281 26 44
F  +32 9 281 26 29
durable@durable.be
durable.be

DURABLE
Nederland B.V.
Monierweg 3
7741 KV Coevorden
T  +31 (0)416 543 543
F  +31 (0)416 543 058
durable@durable.nl
durable.nl


